
zre ali zo wać za mie rzo ne go za da nia, to i tak wy -
cho dzi z ta kie go star cia z rze czy wi sto ścią zwy -
cię ski. – Każ da sy tu acja nas cze goś uczy, jest dla 
nas szan są, bo po zwa la nam zdo być no we do -
świad cze nie i pcha nas swo ją ener gią do no we go 
eta pu – mó wi Fo ryś. – Mo ja de wi za, kie dy coś mi 
nie wy cho dzi: trze ba po szu kać in nej dro gi do osią -
gnię cia ce lu. Al bo wy ko rzy stać to, co się sta ło, 
w in nym pro jek cie, do re ali za cji in ne go ce lu. 

Do da je też, że po nie waż oso by zaj mu ją ce się 
umię dzy na ro do wie niem to w zna ko mi tej więk -
szo ści pa sjo na ci, dla któ rych pra ca sta no wi istot -
ną część ży cia, po tra fią z „po ra żek” wyjść obron -
ną rę ką i prze kuć je na coś war to ścio we go. 
 
Wiet nam? Ko cham i ro zu miem 

Pro jekt ży cia Mar ty Fo ryś to „Wiet nam”, czy li 
na wią za nie współ pra cy aka de mic kiej z uczel nia -
mi te go kra ju. Fun da cję Edu ka cyj ną „Per spek ty -
wy” na zy wa mat ką chrzest ną te go pro jek tu, bo 
to dzię ki wy jaz do wi na tar gi edu ka cyj ne w Ha -
noi w ra mach pro gra mu Stu dy in Po land 
od pierw szej go dzi ny po by tu w Wiet na mie za -
ko cha ła się w tam tej szej kul tu rze, tam tej szej 
życz li wo ści i otwar to ści na in nych. I choć by do -
pro wa dzić ten pro jekt ży cia do obec ne go eta pu 
(jak pod kre śla Fo ryś, współ pra ca AGH z Wiet -
na mem jest dziś kom plek so wa, bo obej mu je nie 
tyl ko współ pra cę na uko wą czy dy dak tycz ną, ale 
też re la cje z prze my słem, szko ła mi, ad mi ni stra -
cją pań stwo wą, pla ców ka mi dy plo ma tycz ny mi), 
po trzeb na by ła du ża cier pli wość, to efekt na pa -
wa du mą laureatkę Mar ke ting Star 2023. 
– Głów ny na cisk w tym pro jek cie kła dzie my na na -
szych ab sol wen tów, po nie waż wi dzi my, że to na si 
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Pierw sza jest otwar tość. Na lu dzi 
i na róż ni ce kul tu ro we. – Przez tę ce chę 

ro zu miem ta ką cie ka wość świa ta po łą czo -
ną z uważ no ścią na in ne i in nych oraz z em pa -

tią w sto sun ku do róż nych kul tur – tłu ma czy 
Mar ta Fo ryś. 

Po tem ma my cier pli wość – w bu do wa niu re la -
cji, w dzia ła niu. – Nie moż na się za szyb ko pod da -
wać, bo ten świat sta wia przed na mi zbyt trud ne 
wy zwa nia i cza sa mi trze ba tyl ko spró bo wać po dejść 
do da ne go pro ble mu z in nej stro ny – stwier dza. 

Wresz cie jest kon se kwen cja, któ ra na tu ral nie 
łą czy się z po zo sta ły mi dwie ma ce cha mi, 
umac nia je.  

 
Dzię ku ję,  
mer ci, thank you, cảm ơn, hva la… 

Py ta na o suk ces w re la cjach mię dzy na ro do -
wych, od po wia da bez na my słu: – Dla mnie jest 
nim sło wo „dzię ku ję” wy po wie dzia ne w ob cym ję -
zy ku. Wdzięcz ność jest bar dzo waż na, dla te go 
też sa ma kie dy od wie dzam ja kiś kraj to „dzię ku -
ję” jest pierw szym sło wem, któ re go uczę się w ję -
zy ku go spo da rza.  

Da lej Fo ryś stwier dza, że choć w pra cy mar -
ke tin gow ca każ dy czło wiek bę dzie na swój 
spo sób de fi nio wał sło wo „suk ces”, w za leż no -
ści od bie żą cych czy od le głych ce lów, ja kie 
przed so bą sta wia, to moż na dla tych róż nych 
spo so bów poj mo wa nia suk ce su zna leźć wspól -
ny mia now nik. – Jest nim sa tys fak cja z wy ko na -
ne go za da nia, z osią gnię cia wy zna czo ne go ce lu. 

By jed nak tę sa tys fak cję moż na by ło po czuć, 
po trzeb na jest we wnętrz na zgo da na zmia ny 
i ela stycz ność. Jak wy ja śnia laureatka Mar ke ting 
Star 2023: – Umię dzy na ro do wie nie to ta ki ży wy 
or ga nizm, dla te go zaj mu jąc się nim, nie moż -
na trwać w jed nym z gó ry usta lo nym mo de lu dzia -
ła nia. Naj lep szy przy kład te go, dla cze go ta ki spo -
sób po stę po wa nia był by nie wła ści wy, to ostat nie 
trzy la ta: pan de mia, woj na, kry zys go spo dar czy. 
Fo ryś pod kre śla: – Gdy by nie ela stycz ność, nie 
po ra dzi li by śmy so bie z no wy mi wy zwa nia mi, a ja -
ko prze wod ni czą ca IROs Fo rum w 2021–2022 
mo gę z prze ko na niem stwier dzić, że pol skie 
uczel nie po ra dzi ły so bie bar dzo do brze. Re ago wa -
li śmy na bie żą co na sy tu acje, któ re wcze śniej się 
nie zda rza ły, i w kon se kwen cji otwo rzy li śmy zu -
peł nie no we drzwi na świat. 

 
Nie po wo dze nia? Brak! 

Po raż ka dla laureatki Mar ke ting Star 2023? 
Ta kie po ję cie nie ist nie je. Jak wy ja śnia, na wet 
je śli ko goś w tej pra cy spo ty ka nie po wo dze nie, 
mu si zmie rzyć się z trud no ścią i w efek cie nie 

am ba sa do rzy w tym kra ju, na sza bez względ na war -
tość – mó wi Fo ryś. I w ra mach „zło tej ra dy” 
na ko niec do da je: – W Pol sce nie ste ty ab sol wen ci 
za gra nicz ni wciąż są te ma tem ist nie ją cym tro chę 
„z bo ku”, nie do ce nia nym. A to wła śnie sko rzy sta nie 
z ich do świad czeń, ich wspo mnień wy wie zio nych 
z na szych uczel ni mo gło by sta no wić ko ło za ma cho -
we pro mo cji pol skiej na uki za gra ni cą. 

MAR TA FO RYŚ, ab sol went ka Wy dzia łu Za -
rzą dza nia Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra -
ko wie. Obec nie dy rek tor ka Cen trum Spraw 
Mię dzy na ro do wych Aka de mii Gór ni czo -Hut ni -
czej i człon ki ni Ko mi sji ds. Współ pra cy Mię dzy -
na ro do wej KRASP. Człon ki ni i współ za ło ży ciel -
ka Pol skie go 

Sto wa rzy sze nia Fun dra isin gu oraz za ło ży ciel -
ka Kra kow Uni ver si ties Ne twork (KUN). Za ini -
cjo wa ła po wsta nie Kra kow skie go Śnia da nia 
Mię dzy na ro do we go oraz Kra kow skie go Śnia da -
nia Dy plo ma tycz ne go. Wcze śniej (2006–2022) 
kie ro wa ła Dzia łem Współ pra cy z Za gra ni cą 
AGH. W la tach 2021–2022 prze wod ni czy ła sie -
ci IROs Fo rum. 

– Otwartość, cierpliwość  
i konsekwencja – te trzy cechy 
wymieniłabym jako niezbędne  
w pracy marketingowca działającego 
w obszarze umiędzynarodowienia 
uczelni – mówi Marta Foryś, 
dyrektorka Centrum Spraw 
Międzynarodowych Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
wyróżniona nagrodą MARKETING 
STAR 2023. 

GWIAZDA MARKETINGU 
MARKETING STAR

 

Marta  
Foryś 

 AGH w Krakowie

Nie wychodzi? 
Trzeba poszukać 
 innej drogi! 



M.Foryś i prof. Tran Thanh Hai – Rektor Hanoi University of Science  
and Technology, V Konferencja POL-VIET –  AGH, lipiec 2019 r.
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Nagrodzie patronują EduInspiracje

”

Umiędzynarodowienie  
to żywy organizm, dlatego 
zajmując się nim, nie można 
trwać w jednym z góry 
ustalonym modelu działania. 
Elastyczność, otwartość  
na zmiany to podstawa  
w tej pracy.

”


